





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	منطق أرسطو
	فهرس الموضوعات
	فهرس الجزء الأول
	فهرس الجزء الثاني
	فهرس الجزء الثالث

	الجزء الأول
	تصدير عام
	كتاب المقولات نقل اسحاق بن حنين
	المتفقة والمتواطئة والمششتقة
	الأقوال المختلفة
	محمول المحمول - الأجناس والأنواع
	المقولات
	في الجوهر
	في الكم
	في التي من المضاف
	في الكيف والكيفية
	في يفعل وينفعل
	في المتقابلات
	الأضداد
	في المتقدم
	"في"معاً
	في الحركة
	"في"له
	"التعليقات الواردة في المخطوطة على ترجمة" المقولات

	كتاب العبارة نقل اسحاق بن حنين
	الوقل والفكر والشيء - الحق والباطل
	في الاسم - الأسماء البسيطة والمركبة والأحوال
	في الكلمة
	في القول
	القضايا البسيطة والقضايا المركبة
	في الإيجاب والسلب - تقابلهما
	الكلي والجزئي - تقابل القضايا بالتناقض وبالتضاد
	وحدة القضايا - القضايا المشتركة وتقابلها
	تقابل المستقبلات الممكنة
	التقابل في القضايا ذوات الموضوعات المحصلة وغير المحصلة
	القضايا المركبة
	تقابل القضايا ذوات الجهة
	نسق الموجهات
	تضاد القضايا

	كتاب التحليلات الأولى نقل تذارى
	المقالة الأولى - نظرية القياس
	المقدمة - الحد - القياس وأنواعه - مقالة الكل واللاشيء
	عكس القضايا المطلقة
	عكس القضايا ذوات الجهة
	القياس الحملي من الشكل الأول
	الشكل الثاني من القياس الحملي
	الشكل الثالث من القياس الحملي
	الضروب غير المباشرة في الأشكال الثلاثة - رد الأقيسة
	في تأليف القياسات: القاسات ذوات الجهة - الأقسية ذوات المقدمتين الاضطرايتين
	تأليف الوجودي والاضطراري في الشكل الأول
	أقيسة الشكل الثاني التي فيها إحدى المتقدمتين - اضطرارية والأخرى وجودية
	أقيسة الشكل الثالث التي فيها إجدى المقدمتين اضطرارية والأخرى وجودية
	مقارنة بين الأقيسة الحملية وبين الأقسية ذات الجهة الاضطرارية
	في الممكن
	تأليف الممكن في الشكل الأول
	تأليف الممكن والوجودي في الشكل الأول
	تأليف الضروري والممكن في الشكل الأول
	تأليف الممكن في الشكل الثاني
	تأليف الممكن والوجودي في الشكل الثاني
	تأليف الممكن والضروري في الشكل الثاني
	تأليف الممكن في الشكل الثالث
	تأليف الممكن والوجودي في الشكل الثالث
	تأليف الممكن والضروري في الشكل الثالث
	التطبيق الكلي للأشكال - الرد إلى الشكل الأول
	الكيف والكم في المقدمات
	تعيين عدد الحدود والمقدمات والنتائج
	أنواع القضايا التي تثبت أو تبطل في كل شكل
	قواعد عامة للأقيسة الحملية اكتساب المقدمات
	قواعد خاصة بالبحث عن الأوسط في الحمليات
	تفقد الأوسط في المقاييس التي ترفع إلى المحال وفي المقاييس الشرطية والمقايس ذوات الجهة
	البحث عن الأوسط في الفلسفة وسائر العلووم والصناعات
	القسمة
	قواعد لاختبار المقدمات والحدود والأوسط والشكل 
	الكم في المقدمات
	الحدود المجردة والحدود العينية
	الحدود المركبة
	الحدود في مختلف الأحوال
	أنواع الحمل
	تكرار حد بعينه
	استبدال الأقوال المتساوية
	استعمال الأداة
	تفسير بعض العبارات
	حل الأقيسة المركبة
	رد الحدود
	حل البرهان بالرفع إلى المحال وبقية الأقيسة الشرطية
	رد الأقيسة من شكل إلى آخر
	الحدود المحدودة وغير المحدودة في الأقيسة

	المقالة الثانية من أنالوطيقا الأولى - خصائص القياس - النتائج الكاذبة - أنواع الاستدلال الشبيه بالقياس
	تعدد النتائج في الأقيسة
	الإنتاج كذباً من مقدمات صادقة والإنتاج بالصدق من مقدمات كاذبة - في الشكل الأول
	الانتاج صدقاً من مقدمات كاذبة - في الشكل الثاني
	الانتاج صدقاً من مقدمات كاذبة - في الشكل الثالث
	البرهان الدوري في الشكل الأول
	البرهان الدوري في الشكل الثاني
	البرهان الدوري في الشكل الثالث
	انعكاس القياس في الشكل الأول
	انعكس القياس في الشكل الثاني
	انعكاس القياس في الشكل الثالث
	الرفع إلى المحال في الشكل الأول
	الرفع إلى المحال في الشكل الثاني
	الرفع إلى المحال في الشكل الثالث
	الفرق بين البرهان بالخلف والبرهان المستقيم
	النتائج المستخلصة من مقدمات متقابلة
	وضع المطلوب الأول
	البرهان بواسطة:(ليس من هذه الجهة وجب الكذب
	كذب النتائج بكذب المقدمات
	القياس المضاد
	التبكيت - التفنيد
	الخطأ
	قواعد لعكس الأشياء المرغوب فيها أو التي تنتخب ومقارنتها
	نظرية الاستقراء
	البرهان بالمثال
	نظرية الأباغوجي
	الأنسطاسيس (المقدمة الجدلية
	الضمير (الأيقوس، والعلامة، والضمير



	الجزء الثاني
	كتاب البرهان
	المقالة الأولى: نظرية البرهان
	ضرورة المعرفة المتقدمة والوجوود
	العلم والبرهان
	نقد بعض الأغلاط في العلم والبرهان
	تعريف ما هو بالكل وبالذات والكلي
	الأغلاط في كلية البرهان
	الضرورة من مبادئ البرهان
	عدم إمكان الانتقال من جنس إلى آخر
	البرهان يتعلق بالنتائج الثابتة أبداً
	المبادئ الخاصة والتي لا يمكن البرهنة عليها
	المبادئ المختلفة
	المصادرات
	السؤال العلمي
	العلم بأن الشيء موجود والعلم بالعلمة
	فضل الشكل الأول
	القضايا السالبة غير ذوات الأوساط
	الضلالة والجهل الناشئان عن مقدمات بغير أوساط
	الضلالة والجهل الناشئان عن مقدمات ذوات أوساط
	الجهل سلب العلم
	هل مبادئ البرهان محدودة أو لا محدودة؟
	عدد الأوساط غير لا محدود
	في البراهين السالبة ليست المتوسطات بلا نهاية
	عدد الحدود متناه في البراهين الموجبة
	لوازم
	فضل البرهان الكلي
	فضل البرهان الموجب
	فضل البرهان المباشر على البرهان السائق إلى محال
	شروط العلم الفاضل
	وحدة العلوم وتنوعها
	تعدد البراهين
	الأشياء التي بالاتفاق لا تكون موضوع البرهان
	امتناع البرهان بطريق الحس
	تعدد المبادئ
	العلم والظن
	الذكاء

	المقالة الثانية: نظرية الحد والعلة
	أنواع المطالب
	كل طلب هو للأوسط
	الفرق بين الحد والبرهان
	لا برهان على الماهية
	الماهية لا يمكن أن يبرهن عليها بالقسمة
	لا يمكن البرهنة على الماهية بالقياس الشرطي
	الحد لا يمكن أن يبرهن على الماهية
	الصلة بين الحد والبرهان
	لا برهان على وجود المبادئ وماهيتها
	أنواع الحد
	العلل المختلفة مأخوذة أوساطاً
	معية العلة والمعلول
	حد الجوهر بطريق التركيب - استعمال القسمة
	تحديد الأجناس
	اتحاد الأوسط في مسائل عديدة
	الصلة بين العلة والمعلول
	هل يمكنن العلل المختلفة أن تنتج معلولاً واحداً
	العلة القريبة هي العلة الحقيقية
	إدراك المبادئ


	كتاب الطوبيقا نقل أبى عثمان الدمشقى
	المقالة الأولى: الجدل وموضوعه - الحجج
	غرض هذا البحث
	فائدة الجدل
	المهارة في الجدل
	نظرة عامة إلى عناصر البرهان الجدلي
	دراسة عناصر الجدل تفصيلاً
	دراسة الألفاظ المحمولة
	على كم نحو يقال الشيء بعينه
	براهين الألفاظ المحمولة
	المقولات وصلتها بالألفاظ المحمولة
	القضايا الجدلية
	المسألة الجدلية والوضع الجدلي
	البرهان والاستقراء الجدليان
	الآلات التي يستخرج بها القياس
	اختيار القضايا
	البحث عن الألفاظ المشتركة
	البحث عن الاختلافات
	البحث عن المشابه
	الانتفاع بآلات الجدل الثلاث الأخيرة

	المقالة الثانية: مواضع العرض المشتركة
	استهلال عام
	مواضع
	مواضع أخرى
	مواضع أخرى
	مواضع أخرى
	مواضع أخرى
	مواضع أخرى
	مواضع أخرى
	مواضع أخرى
	مواضع أخرى
	مواضع أخرى

	المقالة الثالثة: تلاوة مواضع العرض
	مواضع
	مواضع أخرى
	مواضع أخرى
	تطبيق المواضع السالفة على الحدود البسيطة
	تعميم المواضع السالفة
	تطبيق المواضع السالفة على العرض المحمول الخاص

	المقالة الرابعة: المواضع المشتركة للجنس
	مواضع
	مواضع أخرى
	مواضع أخرى
	مواضع أخرى
	مواضع أخرى
	مواضع أخرى

	المقالة الخامسة: المواضع المشتركة للخاصة 
	في الخاصة وأنواعها
	مواضع
	مواضع أخرى
	مواضع أخرى
	مواضع أخرى
	مواضع أخرى
	مواضع أخرى
	مواضع أخرى
	مواضع أخرى

	المقالة السادسة: المواضع المشتركة للحد
	تقسيم عام لمشاكل الحد
	غموض الحد
	إسهاب الحد
	مواضع أخرى
	مواضع أخرى
	مواضع أخرى
	مواضع أخرى
	مواضع أخرى
	مواضع أخرى
	مواضع أخرى
	مواضع أخرى
	مواضع أخرى
	مواضع أخرى
	مواضع أخرى



	الجزء الثالث
	تتمة كتاب الطوبيقا ترجمة أبى عثمان سعيد بن يعقوب الدمشقى
	المقالة السابعة - مواضع الأشياء الواحدة - بقية مواضع التعريف
	مواضع الأشياء الواحدة
	في استخدام مواضع الأشياء الواحدة في التعريف
	تلاوة مواضع الحد
	المواضع الأشرف
	سهولة أو صعوبة فسخ أو تصحيح المسائل

	المقالة الثامنة - العمل بالجدل
	قواعد السؤال
	قواعد السؤال - تتمة
	صعوبة الحجج الجدلية
	دور السائل ودور المجيب
	نظرية جديدة في الارتباط الجدلي - دور المجيب
	دور المجيب يتوقف على طريقة السؤال
	طريقة السؤال
	من الجواب إلى الاستقراء
	الارتياض والموضوعات غير المشهورة
	حل الحجج الفاسدة
	تبكيت الحجة وتبكيت الخصم
	وضوح الحجة - فساد الحجة
	المصادرة على المطلب الأول والمصادرة على المتضادات
	الارتياض في الجدل


	كتاب السوفسطيقا
	القياس والمغالطة
	أنواع الحجج في المناقشة
	الأغراض الخمسة للحجاج السوفسطائي
	التبكيت في القول وخارج القول - التبكيت في القول
	التبكيتات التي خارج القول
	رد الأغاليط إلى تجاهل الرد
	أسباب الأغاليط
	المباكتات السوفسطائية في المادة
	استحالة معرفة كل التضليلات
	الحجج اللفظية والحجج الموضوعية
	أنواع تجاهل المطلوب
	الغرض الثاني من السوفسطيقا - غيقاع الخصم في الضلال أو فيما يخالف المشهور
	غرض آخر للسوفسطيقا - إيقاع الخصم في المهاترة
	غرض آخر للسوفسطيقا - الاستعجام
	ترتيب الحجج
	حل التضليلات
	الحلول الظاهرية للمغالطات
	الحل الحقيقي للأقيسة السوفسطائية
	حل التبكيتات الناشئة عن اتفاق الاسم والمراء
	حل التبكيتات الناشئة عن القسمة والتركيب
	حل التبكيتات الناشئة عن النبرة
	حل التبكيتات الناشئة عن صورة القول
	القاعدة العامة لحل التبكيتات الناشئة عن القول
	حل التبكيتات المأخوذة من العرض
	حل التبكيتات الناشئة عن استعمال الألفاظ المطلقة أوالنسبية
	حل التبكيتات الناشئة عن تجاهل المطلوب
	حل التبكيتات الناشئة عن المصادرة على المطلوب الأول
	حل التبكيتات الناشئة عن فساد اللزوم
	حل التبكيتات الناشئة عن العلة الفاسدة
	جل التبكيتات المأخوذة من جميع المسائل في مسألة
	حل التبكيتات المؤدية إلى الهذر وتحصيل الحاصل
	حل التبكيتات المؤدية إلى السولوقسموس
	مراتب الصعوبة في حل التضليلات
	خاتمة عامة

	إيساغوجي فرفوريوس
	مدخل فرفوريوس تلميذ أفلوطين اللوقوبولي
	الفصل الأول: في الألفاظ الخمسة
	في الجنس
	القول في النوع
	القول في الفصل
	القول في الخاصة
	القول في العرض

	الفصل الثاني : في الاشتراك والاختلاف بين الألفاظ الخمسة
	في المشترك بين الألفاظ الخمسة
	في المشترك بين الجنس والفصل
	في الاختلاف بين الجنس والفصل
	في المشترك بين الجنس والنوع
	في الاختلاف بين الجنس والنوع
	في المشترك بين الجنس والخاصة
	في الاختلاف بن الجنس والخاصة
	في المشترك بين الجنس والعرض
	في الاختلاف بين الجنس والعرض
	في المشترك بين الفصل والنوع
	في الاختلاف بين النوع والفصل
	في الخواص المشتركة بين الفصل والخاصة
	في الاختلاف بين الخاصة والفصل
	في المشترك بين الفصل والعرض
	في الصفات الخاصة بالفعل والعرض
	في المشترك بين النوع والخاصة
	في الاختلاف بين النوع والخاصة
	في المشترك بين النوع والعرض
	في الاختلاف بين النوع والعرض
	في المشترك بين الخاصة والعرض غير المفارق
	في الاختلاف بين الخاصة والعرض غير المفارق







